


 

O QUE É 

 
 ÍNDICE CALCULADO ATRAVÉS DE UM MODELO 

MATEMÁTICO 

 

 APURADO EM 7 DIMENSÕES  RELEVANTES DA 

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 

 

 DE NATUREZA PERENE 
 



 

OBJETIVO 
 

 

Avaliar a qualidade dos meios 
empregados para se alcançar, de forma 
abrangente, a efetividade da gestão 
estadual, considerando, sobretudo, os 
aspectos do bem-estar social.    
  





GESTÃO PÚBLICA 
 

QUALIDADE NA 
PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS  

CUSTOS 
REDUZIDOS 

FOCO NOS 
RESULTADOS 



 

REFERENCIAIS  DO IEGE 

 

 INSPIRADO NO IEGM BRASIL 

 OCDE – AGENDA 2030 

 EXPERTISE DO TCE/MG E FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO 

 REUNIÕES TÉCNICAS DA REDE INDICON 



IMPORTÂNCIA                    

SOCIEDADE  

ÓRGÃOS DE 
CONTROLE  GESTORES  

  IEGE 



 
METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 

 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS  
ELETRÔNICOS EM 7 DIMENSÕES 
 

 VALIDAÇÃO DOS DADOS/ INFORMAÇÕES: 
auditorias,  pesquisas em bancos de dados 
oficiais, prestações de contas e outras fontes 
 

 CONSOLIDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

 
 



 
COMPOSIÇÃO DO IEGE 

 Informações obtidas a partir de questionários 
preenchidos eletronicamente pelo Governo 
Estadual, de forma declaratória 
 

 Dados oriundos das Prestações de Contas Anuais 
do Governo do Estado 
 

 Dados provenientes de Sistemas Corporativos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPOSIÇÃO DO IEGE 

 Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 
RREO e Relatório de Gestão Fiscal – RGF) 
 

 Dados estatísticos de instituições oficiais (IBGE, 
IPEA, etc.) 
 

 Dados e informações obtidos a partir de ações de 
controle externo do Tribunal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRODUTOS GERADOS 
 

ANUÁRIO – Relatório Gerencial Analítico 

PRISMA – Relatório Gerencial e Estratégico  voltado 
para os Conselheiros 

SMART – Matriz de Risco voltada para a 
Fiscalização 

SITE INFOGRÁFICO 

RDE – Relatório de Desempenho Estadual 

 



DIMENSÕES 

Educação  

Saúde  

Planejamento 

Gestão Fiscal 

Desenvolvimento Econômico  

Segurança Pública 

Meio Ambiente  



 



i-EDUC: Índice Estadual da Educação 

38 quesitos 

ÊNFASE: Avaliar as políticas públicas da 
educação, especialmente: 

 Sistema de avaliação da Educação Básica e do Pisa 

 Conselhos de Educação 

 Aparelhamento das escolas 

 Promoção do acesso dos alunos ao ensino 
profissionalizante e à educação especial 

 Alimentação e transporte escolar, dentre outras 

 



 



i-SAÚDE: Índice Estadual da Saúde 
 

50 quesitos 

ÊNFASE: Avaliar as ações sobre a gestão da 
saúde pública, em especial:  

 Promoção e vigilância em saúde 

 Acesso aos serviços básicos de saúde  

 Aprimoramento da política de assistência 
farmacêutica 

 Redução da incidência de doenças crônicas  

 Incentivo à aderência às campanhas de saúde   

 

 

 



 



i-PLANEJ: Índice Estadual do 
Planejamento 

 
40 quesitos 

ÊNFASE: Avaliar a consistência entre o que foi planejado e o 
efetivamente executado em matéria de programas e ações, 
especialmente: 

 Aspectos quantitativos e qualitativos dos instrumentos de 

planejamento 

 Coerência entre as entregas e os recursos financeiros 

empregados 

 Resultado da execução orçamentária 

 Grau de participação social 
 



 



i-FISCAL: Índice Municipal da Gestão 
Fiscal 

 
7 quesitos 

ÊNFASE: Analisar a política fiscal estabelecida e 
executada no que diz respeito à gestão fiscal  

 Execução financeira e orçamentária 

 Limites legais estabelecidos 

 Aplicação de recursos vinculados 

 Transparência da administração 
 



 



i-DES: Índice Estadual de 

Desenvolvimento Econômico 

46 quesitos 
 

ÊNFASE: avaliar as ações que dizem respeito à gestão do 
Desenvolvimento Econômico Estadual,  ressaltando: 

 
 melhoria da qualidade de vida dos cidadãos 
 fomento às atividades produtivas 
 contribuição de cada setor no resultado da 

economia 
 desenvolvimento regional com oportunidades nos 

mercados globais 



 



i-SEGP: Índice Estadual de Segurança 
Pública 

37 quesitos 

ÊNFASE: Mensurar a qualidade das ações do 
Estado na gestão da Segurança Pública, voltadas 
à: 

 prestação dos serviços 

 preservação da vida das pessoas, a exemplos da 
prevenção social da criminalidade e da política pública 
de acompanhamento de jovens infratores.  

 

 



 



i-AMB: Índice Estadual do Meio 
Ambiente 

 
43 quesitos 

ÊNFASE: Analisar as ações na gestão do Meio 
Ambiente Estadual quanto à: 

 prestação dos serviços 

 consequente melhoria da qualidade de vida das 
pessoas, especialmente aquelas relacionadas à agua, 
ao solo, ao ar, à biodiversidade, entre outras 

 



PESOS DOS ÍNDICES 

 



 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 Faixa de distribuição de pontos de 
cada quesito (0-3 pontos), de acordo 
com a relevância do questionário na 
dimensão 
 

 Pontuação geral de 100 pontos para 
cada dimensão. 



FAIXAS DE RESULTADO 
 

As faixas de resultado são a representação por 
notas: 

•Nota A: altamente efetiva 

•Nota B+: muito efetiva 

•Nota B: efetiva 

•Nota C+: em fase de adequação 

•Nota C: baixo nível de adequação 

 



CRITÉRIOS DAS NOTAS 
 

Nota A: IEGE ≥ 90 e ao menos 4 índices 
componentes com nota A, incluindo-se o i-SAÚDE e 
o i-EDUC 

Nota B+: IEGE ≥ 75 e < 90 

Nota B: IEGE ≥ 60 e < 75 

Nota C+: IEGE ≥ 50 e < 60 

Nota C: IEGE < 50 

 

 



CRITÉRIOS DAS NOTAS  
 
  

 Somente será calculado o IEGE se todos os 7 
questionários estiveram completos 

 Quando não ocorrer a aplicação de 12% da 

receita vinculável na Saúde e de 25% na 

Educação, o Estado perde 5 pontos (no caso de 

um só índice) ou 10 pontos (no caso dos 2 

índices) no total do IEGE, por descumprimento 

dos índices constitucionais.  



CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO 

DO IEGE 

● Decisão Plenária nº 506/18-E, de 26/04/18 

ATIVIDADE DATA 

Disponibilização pelo TCE/PI dos questionários 
para preenchimento 

21/05/18 a 
20/06/18 

Apuração e validação dos dados pelo TCE 21/06/18 a  
20/08/18 

Ajuste final e transmissão dos dados ao IRB para 
consolidação 

21/08/18 a 
15/09/18 



CHAVES DE ACESSO AOS 

FORMULÁRIOS 

  

 O acesso aos formulários eletrônicos é realizado por 

meio de uma chave especial, enviada aos responsáveis 

cadastrados 

 

 Cabe aos gestores designar os responsáveis pelo 

preenchimento de cada questionário  

 

 É permitido apenas um responsável por formulário 
 
 
 

 



QUESTIONÁRIOS 
 

 
 Observar se a questão pede como resposta número 

percentual ou absoluto 
 Algumas questões contém instruções para melhor 

entendimento da questão 
 Outras questões abrem dependendo da resposta de outra 

questão 
 Valores em reais (R$) devem obedecer ao formato informado 

na questão 
 Pode responder algumas questões e clicar em “retomar mais 

tarde” para  salvar as questões respondidas e abrir 
posteriormente 

 Ao terminar de responder TODAS as questões de cada 
questionário, clicar em “enviar” 
 
 
 
 
 

 



“Não se gerencia o que não se mede, 
  não se mede o que não se define, 
  não se define o que não se entende, 
  e não há sucesso no que não se gerencia.” 
                    

William Edwards Deming 



CONTATOS COM O TCE/PI 

Site: www.tce.pi.gov.br/iege 

E-mail: iege@tce.pi.gov.br 

3213-3913/3215-3891/3215-3950 

 

http://www.tce.pi.gov.br/iegm
http://www.tce.pi.gov.br/iegm
http://www.tce.pi.gov.br/iegm
mailto:iege@tce.pi.gov.br

